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NAUKA SCIENCE

1. WSTĘP

Budynki znajdujące się w  centrach miast przy-
ciągają inwestorów i osoby zainteresowane zakupem 
powierzchni użytkowych niepowtarzalną lokalizacją, 
wyjątkowym otoczeniem i prestiżem. Zarówno nie-
zabudowane nieruchomości, budynki do adaptacji, jak 
i  funkcjonujące obiekty położone w  śródmieściach są 
wyceniane bardzo wysoko, a popyt na nie nie słabnie. 
Do zalet tak położonych budynków zaliczyć można 
charakter sąsiedztwa, dostępność komunikacyjną oraz 
nasycenie funkcji użytkowych w okolicy. Po stronie wad 
należy podnieść podwyższony hałas pochodzenia komu-
nikacyjnego, ograniczony dostęp prywatności, światła 
i zielonych powierzchni zewnętrznych jak i zanieczysz-
czenie powietrza. Światowe trendy wyprowadzenia 
ruchu ulicznego ze śródmieść miast oraz ograniczanie 
emisji z urządzeń grzewczych na rzecz rozwiązań eko-
logicznych, obserwowane również na terenie naszego 
kraju, pozwalają przypuszczać, że uciążliwości te będą 
stopniowo redukowane. Problemem, który pozostaje 
do rozwiązania, wciąż jest kwestia dostępu do światła. 
Kanon architektoniczny śródmieść miejskich nawiązuje 
do form historyzujących, często zresztą jest określany 
formalnie, jako wytyczne projektowe obowiązujące 

1. INTRODUCTION

Buildings in city centres attract investors, as well as 
buyers interested in buying space in unique locations, 
with unusual surroundings and prestige. Empty plots, 
structures requiring renovation, as well as existing 
buildings in city centres are highly priced as demand 
for them continues to be high. The advantages of such 
buildings include the character of the immediate sur-
roundings, easy access and saturation of business ser-
vices in the area. On the negative side, there is increased 
traffi c noise, limitations to privacy, limited access to 
light and external green areas, as well as air pollution. 
Global trends of reducing traffi c in city centres and 
limiting emissions by replacing heating infrastructure 
with environmentally-friendly solutions, are also evi-
dent in our country. As a result, we can anticipate that 
these negative qualities will be systematically reduced. 
A problem that will remain and is in need of a solu-
tion is that of access to light. Architectural norms in 
city centres relate to historical forms, which are often 
described formally and included as conditions to be 
met in projects proposed in zones or buildings under 
heritage protection. In such projects, the front façades 
are limited in the number of openings permitted and 
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w części obszaru lub układu chronionego. W tego typu 
realizacjach fasady frontowe posiadają ograniczoną 
powierzchnię otwarć, ich lokalizacja podlega z reguły 
określonej rytmizacji, a sama forma portalu okiennego 
i drzwiowego bywa bardzo bogato zdobiona. Współ-
czesne realizacje odwołują się do mody na otwartość 
przestrzeni i  redukowanie liczby elementów tworzą-
cych czystą i  ascetyczną wręcz formę, a przeszklone 
powierzchnie mają bardzo duży udział kształtowaniu 
elewacji budynków. Oba podejścia – klasyczne oraz 
współczesne – wydają się niemożliwe do pogodzenia, 
lecz w kilku realizacjach z ostatnich lat widoczne są pró-
by uzyskania konsensusu i osiągnięcia pożądanych przez 
inwestorów efektów, wykazujące zarazem szacunek dla 
najbliższego otoczenia.

2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 
I ROZWIĄZANIA FASADOWE – 
WSPÓŁCZESNE REALIZACJE

Problematyka realizacji inwestycji w historycznym 
otoczeniu urbanistycznym, w zamkniętych pierzejach 
ulic stref śródmiejskich jest przedmiotem bardzo 
złożonego procesu. Z jednej strony widoczne są racje 
inwestorów, którzy decydując się na przeprowadzenie 
procesu budowlanego godzą się na droższy i bardziej 
czasochłonny w  realizacji obiekt niż wznoszony 
w mniej restrykcyjnych lokalizacjach. Dodatkowe 
opinie i projekty związane są z chronionymi strefami 
zabudowy, technologiami budowlanymi niezbędnymi 
do zastosowania w bliskim sąsiedztwie budynków 
istniejących, jak również kosztami specjalistycznych 
materiałów i ekip budowlanych posiadających atesty dla 
budynków zabytkowych – to tylko niektóre wartości 
wymagające odpowiedniej kalkulacji. Całość proble-
matyki niezbędna jest do uwzględnienia w bilansie 
fi nansowym inwestycji, w związku z czym wspomniane 
lokalizacje będą jednymi z najdroższych na jednostkę 
powierzchni na rynku nieruchomości. To sprawia, że 
potencjalnym klientem będą jednostki dysponujące 
znaczącym budżetem i dążące do pozyskania w  jego 
ramach ponadprzeciętnej jakości wykończenia, jak 
i nietuzinkowej estetyki świadczącej o wyjątkowości 
obiektu. Obserwowanym od dawna trendem wśród 
deweloperów są dwa kierunki dostosowania i wzno-
szenia obiektów – restauracje klasyczne oraz moderni-
zacje nowoczesne. Wysoką cenę można wtedy bowiem 
uzasadnić dążeniem do odtworzenia pierwotnego, 
historycznego charakteru obiektów lub zastosowaniem 
topowych, nowoczesnych rozwiązań techniczno-ma-
teriałowych. Te drugie z kolei wymagają kreatywnego 
podejścia do projektowania i realizacji budynków, gdyż 
muszą współtworzyć charakter otoczenia w pierzei 
ulicy, kwartale zabudowy czy dzielnicy. Wytyczne 
projektowe dla takich terenów często uwzględniają 
wysokość kondygnacji, materiały wykończeniowe 
reprezentacyjnych fasad, formy architektoniczne czy 
wręcz układ portali na frontach kamienic. Założenia 
związane z ochroną istniejącej tkanki, jej charakteru 

their location must conform to specifi ed patterns, 
while the window and door portals have to be richly 
decorated. Contemporary projects are aligned with 
preferences for open space and for reducing the num-
ber of elements present with the goal of creating a clean 
form that is aesthetically pleasing. Glass surfaces play 
a very big role in shaping building façades. The two 
approaches – the classical and the contemporary – ap-
pear to be impossible to reconcile. But in a few projects 
implemented in recent years, there are clearly efforts 
to build a consensus that allows investors to achieve 
a desired result while also demonstrating a sensitivity 
for the immediate surroundings.

2. INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
AND FAÇADE SOLUTIONS – 

CONTEMPORARY PROJECTS
Issues relating to development in historical urban 

settings, which are an integral part of street frontages in 
city centres, are part of a very complex process. On the 
one hand, there is the position of investors, who must 
decide on a more expensive and more time-consuming 
construction process than would have been the case 
with buildings in an area with fewer restrictions. Ad-
ditional expert opinions and design work are associated 
with historical preservation zones, building technolo-
gies which must be deployed in the vicinity of existing 
buildings and costs of essential building materials and 
work crews approved for working on heritage buildings 
– these are just some of the costs that must be taken 
into account in the project calculation. As a  result, 
such locations can be some of the most expensive in 
terms of investment per square metre and so are the 
most expensive real estate on the market. This means 
that potential clients will be individuals with signifi -
cant budgets, who seek above average quality when it 
comes to fi nishing, and outstanding aesthetics attesting 
to the unusual qualities of the building. There are two 
basic trends established among developers, which can 
be observed in building adaptation and construction 
– classical restorations and modern adaptation. The 
high price can then be justifi ed by either restoring the 
initial, historic character of the building or the use of 
sophisticated solutions based on the latest technology 
and materials. The second type requires a  creative 
approach to building design and implementation, as 
they must co-create the character of the façades along 
the street frontage, the quarter or district. The design 
parameters for such areas often stipulate the height of 
fl oors, fi nishing materials for the façade, architectural 
forms and sometimes the confi guration of portals in 
the front façade. The principle of protecting existing 
buildings, their character and clarity of form is not in 
question, as these serve to maintain and restore our cul-
tural heritage, giving it value and making these values 
available for future generations. Consideration of social 
values must also be confronted with property rights. 
This is an area, in which comprise can be achieved, and 
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i czytelności układu są bezsprzeczne i pozwalają utrzy-
mywać i restaurować spuściznę kulturową, czyniąc ją 
wartościową i dostępną dla przyszłych pokoleń. Ważne 
społecznie aspekty są jednak zestawiane z prawem wła-
sności. Jest to pole do wypracowania kompromisu, któ-
ry niejednokrotnie prowadzi do powstania ciekawych 
i inspirujących rozwiązań pozwalających pogodzić oba 
punkty widzenia.

W  2016 roku do użytku został oddany flagowy 
sklep marki Chanel w Amsterdamie – Crystal Houses. 
Budynek zlokalizowany przy PC Hooftstraat powstał 
w miejscu starego budynku tworzącego pierzeję ulicy. 
Wytyczne projektowe dla terenu budowy były bardzo 
surowe i nakazywały posługiwanie się tradycyjnymi 
materiałami i  formami architektonicznymi obecnymi 
w najbliższej okolicy. Istniejący obiekt posiadał w par-
terze modernizowaną witrynę, której charakter nie 
nawiązywał do otoczenia i był wynikiem wcześniejszych 
ingerencji budowlanych. Budynek został zburzony 
i zaprojektowany od nowa. Pracowni MVRDV został 
powierzony projekt stworzenia nowego i niepowta-
rzalnego sklepu luksusowej marki odzieżowej Chanel 
w jednej z najbardziej ekskluzywnych lokalizacji stolicy 
Holandii. Jak wspominają twórcy1, postanowiono po-
wrócić do pierwotnego charakteru budynku, odwołać się 
do tradycyjnych form architektonicznych architrawów 
i detalu fasady łączenie z jej rozdrobnieniem i akcentami 
murarki. Zestawiono ten pomysł z zapotrzebowaniem 
na powierzchnię ekspozycyjną witryn i zapewnieniem 
maksymalnej ilości światła dziennego.

Postanowiono zaprojektować i wykonać nowy 
materiał budowlany – szklane „cegły”. Do współpracy 
zaproszono wielu specjalistów odpowiedzialnych za 
rzemiosło, zaplecze techniczne i  laboratoryjne oraz 
za wykonawstwo. Ręcznie odlewane i wykonywane 
lite szklane bloki odpowiadały modułowi tradycyjnej 
cegły ceramicznej. Włoska fi rma Poesia, z  siedzibą 
w Resenie, podjęła się wykonania materiału bazowego. 
Dopracowywano przejrzyste bloczki dbając o precyzję 
ich wykonania, powtarzalność partii materiałowych 
i wymiarowych. W przypadku transparentnego mate-
riału w grę wchodzą walory optyczne oraz odpowiedni 
dobór mieszanki, z której odlewane jest szkło, aby 
możliwe było uzyskanie tego samego stopnia przejrzy-
stości oraz barwy elementów. Za opracowanie techno-
logii budowy i łączenia tak ukształtowanego materiału 
odpowiedzialny był Uniwersytet Techniczny w Delft 
we współpracy z fi rmą ABT oraz wykonawcą Wessels 
Zeist. Opracowano metodę łączenia szklanych blocz-
ków przy pomocy przeźroczystego kleju utwardzanego 
promieniami UV, aby wyeliminować konieczność sto-
sowania tradycyjnej nieprzeźroczystej zaprawy cemen-
towej. Wzniesienie dwukondygnacyjnego frontu fasady 
ze szklanej cegły wymagało zaangażowania sześciu do 
dziesięciu wysoko wyspecjalizowanych rzemieślników 
i techników odpowiedzialnych za łączenie elementów 
ze sobą. Powolny i wysoce precyzyjny proces zajął 
prawie rok. Efektem tych zabiegów jest nietuzinko-
wy wygląd budynku zarówno w otoczeniu ulicy, jak 

which in many cases leads to the initiation of interest-
ing and inspiring solutions, that can reconcile the two 
points of view.

In 2016, Chanel’s fl agship shop in Amsterdam was 
brought into use – the Crystal Houses. The building is 
located by PC Hooftstraat and replaced an old building, 
which formed part of the street frontage. The design 
parameters for this construction site were very restric-
tive and required the use of traditional materials and 
architectural forms present in the nearest surroundings. 
The existing building had a modernised shop window 
on the ground fl oor. Its character did not conform with 
the surroundings and resulted from earlier building 
interventions. The building was demolished and built 
from scratch. The MVRDV Studio was commissioned 
to create a new and unique store for luxury Chanel 

branded clothing in one of the most exclusive locations 
in the capital of Holland. The project authors1 opted 
to return to the original character of the building, refer 
to traditional architrave architectural forms and façade 
details that link its fragmented character with masonry 
work. This idea was confronted with the need for ex-
hibition space in the shop window and of assuring the 
maximum daylight.

A decision was made to design and use a new 
building material – glass ‘bricks’. Numerous experts 
specialising in artisan work, technical and laboratory 
support and implementation were invited to collab-
orate on the project. The solid glass blocks were cast 
by hand as equivalents to traditional ceramic bricks. 
The Italian company Poesia, based in Resena, took on 

Ryc. 1. Front fasady budynku Crystal Hoses – arch. własne
Fig. 1. Front façade of the Crystal Houses – own archive
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i w całej dzielnicy. Jedyna w swoim rodzaju realizacja 
z jednej strony zapewnia bezpośrednie odwołanie do 
tradycji wznoszenia tego typu obiektów, posługując 
się wątkami klasycznej ceglanej murarki, formami 
architektonicznymi portali okiennych i ich zwieńczeń, 
a z drugiej zapewnia niepowtarzalne warunki oświe-
tleniowe i maksymalną powierzchnię prezentacji luk-
susowych produktów. Układ elementów tworzących 
fronton kamienicy oraz ich skala są całkowicie zgodne 
z wytycznymi udostępnionymi przez miasto Amster-
dam, jak również z formami istniejącymi, widocznymi 
w  otaczających obiekt budynkach. Stuprocentowa 
transparentność elewacji zapewnia niepowtarzalne 
warunki oświetleniowe oraz realizuje przy okazji 
zapotrzebowanie na indywidualny charakter obiek-
tu. Koszty budowy nie zostały podane do publicznej 

wiadomości, jednak przy tak prototypowym założeniu 
i zaangażowaniu w proces inwestycyjny wielu wyspe-
cjalizowanych partnerów musiały być znaczne. Za cało-
ściowym podejściem do problematyki zastosowania tej 
technologii świadczą choćby próby wytrzymałościowe 
przeprowadzone na wczesnym etapie projektowania, 
sprawdzające wytrzymałość materiału na uszkodzenie, 
np. przy przypadkowym wjechaniu w budynek samo-
chodu. Opracowano również procedury wymiany po-
szczególnych zniszczonych elementów szklanych bez 
konieczności rozbierania większych fragmentów bu-
dynku oraz zadbano o zrównoważony rozwój – zużyte 
lub posiadające wady szklane bloki można ponownie 
przetopić na nowe. Pracownia MVRDV jest pionierem 
w kreatywnym zastosowaniu szkła w  architekturze 
i  autorem m.in. szeroko opisywanego obiektu Glass 
Farm w Schijndel w Holandii. Szkło od lat uważane 
jest za materiał konstrukcyjny, potwierdzają to badania 
laboratoryjne. Potencjał przeźroczystego budulca jest 
bardzo obiecujący, bo pod względem wytrzymałości 
niektóre parametry przewyższają wytrzymałość stali2. 
Architekci wznosząc fl agowy salon sprzedaży eksklu-
zywnej marki modowej postawili na efekt zaskoczenia 
i w miejscu przejścia funkcji ze sklepowej na miesz-
kalną zmienili materiał budowlany na tradycyjną cegłę, 
która dzięki tym samym rozmiarom co elementy szkla-
ne umożliwia płynne przejście pomiędzy transparentną 
powierzchnią witryny sklepowej a prywatną, pożądaną 
litą części mieszkalnej. Kiedy obserwuje się detale 
elewacji frontowej z bliska i pod odpowiednim kątem, 

the task of preparing the base material. A formula for 
transparent blocks was developed, with an emphasis on 
precision in their production, replication of material 
qualities and dimensions. With transparent materials, 
key factors include the optical qualities and the appro-
priate mix for casting glass to give a consistent level of 
transparency and colour. The Technical University in 
Delft in collaboration with the ABT Company and the 
Wessels Zeist producer, took on the task of developing 
the building technology needed for joining together 
this type of material. The method developed for join-
ing the glass blocks involved using a transparent glue 
strengthened with UV radiation so as to eliminate the 
need for applying traditional non-transparent cement 
mortar. Constructing a two-storey façade front made 
from glass bricks required engaging six to ten highly 

specialised craftsmen and technicians to join together 
the glass elements. The slow and high precision pro-
cess took nearly a year. The result of these efforts is 
a unique-looking building, standing out both in the 
street and in the district as a whole. It is a one-of-a-kind 
project, which entails a direct connection to traditional 
construction methods used for this type of building, 
involving the use of classical masonry work, architec-
tural forms for window portals and their heads, while 
on the other hand, assuring unique lighting conditions 
and a maximised exhibition area for presenting luxury 
products. The arrangement of the elements making up 
the building front and its scale are all completely in ac-
cordance with the design parameters issued by the City 
of Amsterdam, as well as with the architectural forms of 
surrounding buildings. The totally transparent façade 
assures unique lighting conditions, while also meeting 
the challenge of creating a building with an individual 
character. The costs of the building have not been made 
public, but taking into account the prototype character 
and the involvement of a number of specialist partners 
in the project, the costs must have been considerable. 
The systematic approach to deploying the new technol-
ogy involved stress tests at an early project phase, which 
were aimed at checking the durability and propensity 
for damage of the material, including for example, 
a situation where a car was accidently driven into the 
building. Procedures were worked out for replacing 
individual damaged glass elements, without the need 
to dismantle larger building fragments. Sustainable 

Ryc. 2. Widok na fasadę szklaną z wenętrza – arch. własne
Fig. 2. View of the glass façade from the interior – own archive

Ryc. 3. Zbliżenie na detal zwieńczenia okna – arch. własne
Fig. 3. Close-up of architectural detail on window head – own archive
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powstaje ciekawe wrażenie idealnego odzwierciedlenia 
przestrzennego tradycyjnej ceglanej formy. Dzięki pre-
cyzji zaprojektowania i wykonania każdego z elemen-
tów składowych struktura i odwzorowanie tektoniki 
klasycznego budynku ceglanego jest świadectwem 
tradycji, a przy tym jednocześnie realizuje współczesne 
cele i zapotrzebowanie. Niestety rozwiązanie takie ma 
również swoje wady. Oprócz znaczących nakładów 
fi nansowych pozostaje również problem niepewności 
co do długowieczności i starzenia się zastosowanych 
rozwiązań. Prototypowe realizacje wiążą się z koniecz-
nością ciągłego ich monitorowania i  świadomością 
możliwych kosztów napraw i utrzymania budynku 
w dobrym stanie. Problemem jest również typowy dla 
dużych przeszkleń efekt przegrzewania się pomiesz-
czeń w słoneczne dni oraz szybkie ich wychładzanie 
nocami. W  tym przypadku metodą na ograniczenie 
wpływu czynników atmosferycznych na środowisko 
wewnętrzne stało się zastosowanie do chłodzenia 
i ogrzewania budynku głębinowych pomp ciepła, które 
zaliczane są do rozwiązań ekologicznych.

Ciekawym przykładem realizacji obiektu w histo-
ryzującym otoczeniu na terenie Polski jest przykład 
sopocki – apartamentowiec „Na Fali” zlokalizowany 
przy ul. Monte Cassino 32/34. Obiekt został wznie-
siony w 2013 roku w miejscu wyburzonego budynku 
banku PKO. Nowo wzniesiony budynek posiada 
funkcję użytkową w poziomie parteru i wyżej dwie 
kondygnacje mieszkalne zawierające 16 apartamentów. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku mieszkania 
zostały zaprojektowane w  taki sposób, aby posiadały 
duże otwarcia wysokości kondygnacji doświetlające 
wnętrza pomieszczeń. Postawiono na użycie rozwie-
ralno-uchylnych okien w formie drzwi balkonowych 
budujących całą powierzchnię fasady frontowej. 
Tak ukształtowana elewacja nie nawiązywała do ob-
serwowanych w pierzei traktu pieszego biegnącego 
w kierunku sopockiego mola istniejących form archi-
tektonicznych. W mocno przekształconej przestrzeni 
ulicy Monte Cassino tak nowoczesny obiekt znacząco 
by się wyróżniał, gdyż fasady kamienic mają charakter 
klasyczny z elementami historyzującymi. Postanowio-
no zastosować fasadę podwójną i  zestawiono prze-
szkloną część przegrody ze szklaną ścianą osłonową 
z punktowym mocowaniem szkła. Forma przeszklonej 
płaszczyzny wystawionej przed właściwą przegrodą 
zewnętrzną została wzbogacona o wielopłaszczyznowe 
gięcie kształtem nawiązujące do motywu fali. Dyna-
miczna forma przypomina zwiewną płaszczyznę żagla, 
na której widać podmuch wiatru.

Innowacyjność zastosowania polega w  tym przy-
padku na zastosowaniu rozwiązania, które szerzej 
stosowane jest w nowoczesnych biurowcach o bardzo 
technologicznych formach. Możliwości fabrykacji 
elementów zostały tutaj indywidualnie dostosowane 
do rozrzeźbienia całej płaszczyzny przeszklenia, a nie 
jako powtarzalny element obudowy budynku. Zasto-
sowane rozwiązanie nie jest fasadą szczelną, a jedynie 
warstwą zewnętrzną dystansowaną od właściwej ściany 

development was also taken into account – old glass 
blocks or ones that are fl awed can be recast into new 
blocks. The MVRDV Studio is a pioneer in using glass 
creatively in architecture. Its other designs include 
also the widely reported Glass Farm in Schijndel in 
Holland. Glass has long been recognised as a building 
material, which has been confi rmed through laboratory 
research. The potential for this transparent building 
material is very promising as, some of its durability 
parameters exceed the durability of steel2. Architects 
building the fl agship store of the luxury fashion brand 
focused on the element of surprise by ensuring that the 
transition from the shopping function to the residen-
tial function involved a change of building materials 
to the traditional brick. A  smooth transition from 
transparent surfaces of the shop window to a private 
and much sought after opaque residential area is made 
possible by the brick and glass elements sharing the 
same dimensions. Looking closer and from the right 
angle at the architectural detail on the front façade, 
we get an impression of an ideal spatial refl ection of 
the traditional masonry form. Thanks to the precision 
in design and implementation of every structural ele-
ment, the tectonics of a classical masonry building have 
been recreated as a testimony to tradition, while also 
responding to contemporary goals and needs. Unfor-
tunately, this type of solution has also its weak points. 
Aside from signifi cant fi nancial outlays, there is also 
the problem of uncertainty as to the sustainability of 
such solutions on a longer time-scale and deterioration 
due to ageing. Prototype projects demand continuous 
monitoring and awareness as to possible costs of repairs 
and building maintenance to ensure good conditions. 
Another typical problem of large glass surfaces is that 
they overheat the interior paces on sunny days and cool 
down fast at night. In this case, the key method for lim-
iting the atmospheric impact on the building interior, 
relates to applying solutions for cooling and heating 
of the building which involve using deep heat pumps, 
regarded as environment friendly solutions. An inter-
esting example of a building set in a historical setting in 
Poland is the Tri-city apartment block “On the Wave” 
which is located on 32/33 Monte Cassino Street. Built 
in 2013, the building replaced the now demolished 
PKO Bank. The new building has business functions 
on the ground fl oor, whereas the next two fl oors are 
residential, containing 16 apartments. Responding to 
market needs for residential properties, the apartments 
were designed to include large openings spanning the 
height of the whole fl oor for lighting the internal spac-
es. The focus is on using tilt-and-turn windows in the 
form of balcony doors to cover the whole front façade 
surface. Shaped in this way, the façade did not resonate 
with the existing architectural forms to be found along 
the walking promenade leading to the Pier in Sopot. 
In the rapidly changing spaces along Monte Cassino 
Street, a modern building would stand out signifi cantly 
as the other buildings are classical in character with his-
torical connotations. The solution was to use a double 
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Ryc. 4. Front fasady budynku apartamentowca „Na Fali” – arch. własne
Fig. 4. Front façade of the ‘On the Wave’ apartment building – own archive

Ryc. 5. Zbliżenie na detal szklanej giętej 
fasady – arch. własne
Fig. 5. Close-up view of the architectural 
curved glass detail on the façade – own 
archive

zewnętrznej. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkową 
izolację akustyczną, pozwala wspomagać działanie 
naturalnej wentylacji3, lecz przede wszystkim ma 
oddziaływać estetycznie. Skupia wzrok obserwatora 
na pierwszym planie, przez co drugi, nowocześnie 
ukształtowany względem otoczenia traci na znaczeniu. 
Punktowe mocowanie indywidualnie kształtowanych 
paneli szklanych zapewnia dostosowanie płaszczyzny 
montażu przy pomocy rotul do dowolnego kąta wy-
giętego panelu. Punkty montażowe rozmieszczone 
są regularnie, zapewniając sześciopunktowe wsparcie 
dla ciężkiego poszycia (w narożnikach oraz w połowie 

wysokości tafl i przy jej krawędziach). Stalowa struktura 
wsporcza zakotwiona jest do tradycyjnej, szkieletowej 
konstrukcji żelbetowej budynku. Zastosowane szkło 
posiada średnie właściwości refl eksyjne, przez co spa-
cerujący poruszający się w poziomie ulicy obserwują 
głównie odbicia architektury po drugiej stronie traktu 
oraz widok nieba ponad nimi. Dzięki temu budynek 
wydaje się lżejszy i pojawia się interakcja z sąsiednimi 
budynkami. Dodatkowo podkreślony zostaje dyna-
mizm formy, dzięki czemu obiekt zyskuje na atrakcyj-
ności. Również z perspektywy okolicznych budynków 
i widoków z wyższych pięter apartamentowiec sprawia 
wrażenie integrującego się z otoczeniem. Zastosowanie 
szkła refl eksyjnego o ograniczonym poziomie odbicia 
pozwala jednak na zachowanie widoków z wnętrza 
budynku na deptak, jak również nadaje fasadzie fron-
towej pewnej głębi, delikatnie zarysowując drugi plan 
fasady. Tego typu realizacje są obecne od dłuższego 
czasu w modernizowanych obiektach zlokalizowanych 
w historycznym otoczeniu, jednak dzielą środowisko 
projektowe i naukowe. Pierwotnie stosowane były 
rozwiązania bazujące na silnym refl eksie i niebieskim 
zabarwieniu szkła, co sprawiało wrażenie bardzo 
brutalnej ingerencji w zabytkową strukturę układów 
urbanistycznych. Budynki realizowane w takiej techno-
logii zostały z czasem zaakceptowane, jednak realizacja 
sopocka w bardzo subtelny i elegancki sposób włącza 

façade, juxtaposing glazed elements of the wall with 
a protective glass surface fi xed by means of several point 
connections. The glass surface located in front of the 
main façade has been enriched by a curved glass form 
shaped as a wave. The dynamic form is reminiscent of 
a sail being carried by the wind.

Innovation in this case is about applying a solution 
that is widely used in contemporary high tech offi ce 
buildings. The capability of fabricating elements was 
used to shape elements individually across the whole 
glass surface area as opposed to replicating a repeatable 
element across the building exterior. The solution as 

applied here does not constitute a sealed façade, but 
an external layer placed at a distance from the actual 
external wall. The result is additional sound proofi ng, 
support for natural ventilation3, but its main purpose 
is aesthetic. The viewer focuses on the foreground, 
which means that the modern forms of the background 
are less prominent. The individually shaped glass 
panels are mounted at point connections and fi xed 
with rotules which can adjust to the required angle 
of the curved panel. The fi xing points are distributed 
regularly assuring a  six point support for the heavy 
covering (in the corners and half-way up each tile along 
its edges). A steel support structure is anchored in the 
traditional reinforced concrete structural frame of the 
building. The glass used is characterised by average 
refl ective qualities, thanks to which passers-by at street 
level see mainly refl ections of architecture on the other 
side of the street and sky views above. Thanks to this 
arrangement, the building appears lighter and there is 
interaction with surrounding buildings. The dynamism 
of the form is also emphasised, making the building 
more attractive. From the perspective of surrounding 
buildings and the view from upper fl oors, the residen-
tial building gives the impression of being integrated 
into its surroundings. Using refl ective glass with lim-
ited refl ectiveness allows views from the interior of the 
building onto the promenade and gives also the frontal 
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się w budowanie spójnej pierzei ulicznej. Wspomniana 
realizacja wywoływała w roku poprzedzającym oddanie 
budynku do użytku protesty społeczności sąsiedzkich. 
Konsultacje społeczne sprawiły, że udało się uzyskać 
konsensus pozwalający na dokończenie inwestycji.

Kolejnym przykładem analogicznego budynku 
mieszkalno-użytkowego jest położony w 18 dzielnicy 
Paryża na Rue Championnet. Ukończony w 2017 roku 
budynek autorstwa pracowni Chartier-Corbasson ar-
chitects, zlokalizowany jest w bardzo homogenicznym 
otoczeniu nawiązującym estetyką do zmian przebudo-
wy miasta za czasów Georgesa Haussmanna4. Przed 
projektantami zostało postawione wyzwanie realizacji 
bardzo nowoczesnego budynku z modnymi, surowymi 
wnętrzami o powściągliwej formie, epatującymi szkłem, 
metalem i wyraźnie nakreślonymi ortogonalnymi 
płaszczyznami. Na lokalizację obiektu została wybrana 
niezabudowana działka, a  życzeniem inwestora była 
maksymalizacja powierzchni użytkowej apartamentów, 
ich doświetlenie oraz zapewnienie z nich widoków. Pro-
jektanci podzielili funkcję budynku w sposób narzucony 
przez otaczające kamienice – parter posiadał unikalny, 
nowoczesny charakter umożliwiający bezpośredni 
dostęp do usług z poziomu ulicy. Przekształcane przez 
lata komercyjne przyziemia niepowtarzalnie zniszczyły 
oryginalny charakter dolnych partii budynków. Panująca 
tutaj swoboda została zrealizowana przez zdecydowane 
podcięcie formy budynku i wykończenie płaszczyzn 
pionowymi panelami w  ciemnych barwach oraz 
przyciemnianym szkłem witryn. Kondygnacje wyższe 
zajmowane są przez poziomy mieszkalne. Wysokości 
kondygnacji sąsiadujących budynków są znaczne. Pro-
jekt zakładał obniżenie wysokości apartamentów w celu 
wygospodarowania dodatkowej kondygnacji powiększa-
jącej całkowitą powierzchnię użytkową. Zastosowane 
w fasadzie frontowej przeszklenia regularnie wypełniały 
przestrzenie pomiędzy pasami stropowymi, gdzienie-
gdzie ulegając podziałowi pionowemu wynikającemu 
ze struktury rzutu i układu mieszkań. Takie podejście 
autorów projektu spowodowało zaburzenie w układzie 
pierzei. Wyznaczone przez istniejące obiekty poziomy 
okien, ich proporcje względem powierzchni fasady jak 
i  liczba kondygnacji zostały przerwane i rozbite przez 
nowo projektowany obiekt. Intencją architektów nie 
było jednak zburzenie harmonii formy tworzących 
wnętrze ulicy, dlatego zaprojektowano pomysłową 
obudowę frontu budynku składającego się ze składa-
nych okiennic. Każdy element zewnętrznej struktury 
elewacji stanowi pionowe, ruchome płaszczyzny wy-
sokości jednej kondygnacji. Składają się one z dwóch 
podwójnych elementów połączonych zawiasem, dzięki 
czemu po rozwarciu wystają na odległość ¼ szerokości 
otwarcia. Każde z  chronionych płaszczyznami okien 
można odsłonić niezależnie, jednak po zamknięciu po-
wstaje spójna, płaska powierzchnia nawiązująca swoim 
kolorem i rozmiarem do frontów sąsiadujących budyn-
ków. Osłony wykonane zostały z płyt Trespa pokrytych 
teksturą odzwierciedlającą barwę i strukturę kamienia 
wykańczającego sąsiadujące budynki. W celu nawiązania 

façade a delicate depth that outlines the background 
façade. These types of solutions have been applied 
in modern buildings located in historical settings for 
some time and have generated disagreement among 
architects and academics. Initially, solutions focused 
on strong refl ectivity and blue tinted glass, which 
generated the impression of a brutal intrusion into the 
historical urban structure. Over time, the application 
of this type of technology has come to be accepted. But 
the solution as applied in Sopot shows that the technol-
ogy can be subtle and elegant, building an integrated 
street frontage. The project generated controversy and 
protests from neighbours a year prior to completion. 
Community consultations resulted in a  consensus, 
which enabled the project to be completed.

Another analogical example is that of a residential 
and commercial building located in Paris in the 18th 
district on the Rue Championnet. Completed in 2017, 
the building was designed by the Chartier-Corbasson 
architectural studio. It is located in a homogenous 
surroundings, which are characterised by an aesthetics 
dating back to city transformation during the times of 
Georges Haussmann4. The architects were challenged 
to develop a very modern type of building, with fash-
ionable, harsh interiors with low-key architectural 
forms, dazzling with glass, metal and clearly deline-
ated orthogonal surfaces. An empty plot was selected 
for the building and the investor demanded that the 
usable surface area of the apartments and lighting be 
maximised and views from the apartments assured. The 
architects divided the functions of the building in line 
with surrounding buildings – the ground fl oor was given 
a unique, modern character, providing access to services 
from street level. Years of adaption of the commercial 
spaces at ground level have destroyed irrevocably the 
original character of the lower parts of buildings. The 
resulting fl exibility in this area was exploited to deline-
ate clearly the building form with a fi nish comprising 
dark-coloured plain vertical panels and darkened glass 
shop windows. The upper levels were dedicated to the 
residential use. The height of the individual fl oors of 
neighbouring buildings is considerable. For this reason, 
the project sought to decrease apartment height in order 
to include an additional fl oor, thereby increasing the total 
usable space. Windows in the front façade fi lled the space 
between structural ceilings in a regular way, introducing 
in places vertical divisions resulting from structure of 
the fl oor plan and arrangement of the apartments. This 
approach disrupted the arrangement of the street front-
age. The new building project broke with the existing 
window arrangement, proportions in relation to the 
façade surface and number of fl oors as determined by 
neighbouring buildings. The intention of the architects 
was not to disturb the harmony of the form shaping the 
street frontage, which is why they proposed an imagina-
tive covering for the building front made up of foldaway 
shutters. Each element of the external façade structure 
is a vertical, moveable surface with height equivalent to 
a single fl oor. Each one is made up of two panels joined 
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Ryc. 6. Front fasady budynku na Rue Championnet w Paryżu – fot. Olga 
Wesołowska
Fig. 6. Front façade of the building in Rue Championnet in Paris – photo: 
Olga Wesołowska

Ryc. 7. Zbliżenie na szczegół fasady – fot. Olga Wesołowska
Fig. 7. Close-up of the façade detail – photo: Olga 
Wesołowska

do form i detali architektonicznych oraz właściwych 
poziomów kondygnacji i portali okiennych, jednolicie 
występujących na Rue Championnet, zaprojektowano 
rysunek elewacji, a następnie naniesiono go na całą 
płaszczyznę fasady części mieszkalnej. Odwzorowanie 
nastąpiło przez nawiercenie otworów w odpowiednim 
układzie, aby z pewnej odległości powstało wrażenie 
przestrzenności fasady.

Nietypowe podejście do dostępnych rozwiązań 
i  zastosowanie ich w odmiennej skali przywodzi na 
myśl doświadczenia branży drukarskiej. Technika ta jest 
analogiczna jak w przypadku sitodruku, gdzie drobne 
kontrastujące punkty farby o odpowiedniej wielkości 
tworzą rysunek w wysokiej rozdzielczości. Wprowa-
dzenie otworowania na nieprzejrzystych panelach 
powoduje dostęp niewielkiej ilości światła do wnętrz 
pomieszczeń. Na życzenie użytkowników mieszkań 
można odsłonić przestrzeń przeszkleń, jednocześnie 
ograniczając ich prywatność. Dostęp światła dziennego 
jest wówczas niczym niezaburzony. Grafi ka zaprezen-
towana na zamkniętym froncie elewacji nie pokrywa 
się z ukazywanymi poziomami kondygnacji oraz z tymi 
właściwie występującymi, przez co powstaje formalna 
niespójność elewacji i funkcji wewnętrznej, która czyni 
budynek bardziej interesującym. Kiedy poruszamy się 
wzdłuż chodnika, na pierwszy rzut oka budynek stano-
wi naturalne uzupełnienie zabudowy i  tworzy spójną 
całość w przestrzeni traktu. Dopiero przy bliższym 
spojrzeniu dostrzec można płaską przestrzeń elewacji. 

together with a hinge, thanks to which they can be 
dilated to a distance of ¼ of the opening width. Every 
window, which is protected by these surfaces, can be 
uncovered independently. But when closed, the façade 
forms an integrated, fl at surface that is in concert with 
façades of neighbouring buildings in terms of colour 
and dimensions. The covers are made of Trespa panels 
layered with a texture referring to the colour and struc-
ture of the stone fi nish of neighbouring buildings. To 
link with the form and architectural detail, as well as the 
appropriate fl oor levels and window portals appearing 
along the Rue Championnet, a drawing of the façade was 
prepared, which was subsequently transposed onto the 
whole of the residential façade surface. The transposi-
tion was done by drilling openings in an appropriate 
arrangement, in order to create an impression of a spatial 
character of the façade when viewed from a distance.

The non-typical approach to taking available solu-
tions and applying them at different scales brings to 
mind experiences of the printing trade. There is an 
analogy with screen printing, where small contrasting 
points of paint of a  set size create a high resolution 
picture. Introducing openings in opaque panels allows 
a limited amount of light to enter the interior spaces. 
On request of apartment users, the glass façade can be 
uncovered at the cost of their privacy. In such a situa-
tion, access to daylight is unfettered. The graphic pre-
sented on the closed front façade does not correspond 
to the actual fl oor levels of the building, which means 
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Tektonika elementów budujących otaczające kamienice 
jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana. W pasach 
międzypiętrowych zamocowane zostały prowadnice 
umożliwiające płynny ruch osłon. Zastosowanie mi-
mośrodowych trzpieni montowanych do okiennic, 
cofniętych względem ich płaszczyzny, umożliwiło 
schowanie stalowych poziomych listew pod zamknię-
tymi panelami. Dzięki temu płaszczyzna elewacji jest 
jednorodna i może oddziaływać estetycznie całą swoją 
powierzchnią. Ponieważ jako zewnętrzny element 
podwójnej fasady zastosowano elementy pełne, sytu-
acja energetyczna przegrody zewnętrznej jest bardziej 
korzystna niż przy zastosowaniu osłon przejrzystych. 
Północna ekspozycja elewacji frontowej powoduje 
występowanie nocnych strat ciepła przez przeszklenia. 
Jednak częściowe, nieszczelne zamknięcie okiennic 
powoduje wytworzenie bufora cieplnego, przez który 
ograniczane jest promieniowanie ciepła z budynku do 
nocnego nieba5. Podobnym pomysłem na nowoczesne 
rozplanowanie funkcji wewnętrznej w całkowicie hi-
storycznej obudowie budynku przy braku zgodności 
pomiędzy ich poziomami może się pochwalić Edouard 
François w modernizacji paryskiego hotelu Fouquet 
Barrière z roku 20066.

3. WNIOSKI

Nieruchomości położone w centrach miast są uni-
katowe. Ze względu na niepowtarzalne warunki, jakość 
otoczenia oraz nasycenie funkcji w okolicy są lokaliza-
cjami bardzo pożądanymi zarówno przez inwestorów, 
jak i potencjalnych użytkowników. Stopień złożoności 
rozwiązań technicznych oraz szczegółowe wymagania 
dotyczące obostrzeń projektowych są czynnikami, które 
z  reguły determinują wysoką cenę modernizowanych 
i nowo budowanych obiektów. Ograniczona liczba 
potencjalnych lokalizacji powoduje, że inwestorzy pra-
gnąc uatrakcyjnić swoją ofertę sięgają po rozwiązania 
nietypowe, bardzo często prototypowe, aby jak najbar-
dziej wyróżniać się na tle konkurencji. Z drugiej strony 
służby odpowiedzialne za monitorowanie prac projek-
towych i dbanie o spójność i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego muszą bardzo elastycznie podchodzić 
do propozycji przedstawianych przez projektantów. 
Obserwowany w ostatnich latach ruch i  śmiałość re-
alizacji architektonicznych przyczyniają się do rozwoju 
technologii budowlanych, jak również podtrzymują 
dyskusję nad możliwymi do zastosowania rozwiązaniami 
pozwalającymi pogodzić obie strony procesu inwesty-
cyjnego. Szczególnie widoczne są wysiłki mające na 
celu pogodzenie racji historycznych z współczesnymi 
minimalistycznymi trendami przestrzennymi. Powsta-
jące rozwiązania ukazują możliwe przyszłe kierunki 
ewolucji tego typu obiektów w dążeniu do otworzenia 
przestrzeni wewnętrznych i ich doświetleniu przy jed-
noczesnym wyeksponowaniu wartości kulturowych. 
Wypracowanie wspólnego, akceptowalnego stanowiska 
drogą drobnych ustępstw nie pozostaje bez wpływu 
zarówno na zachowanie potencjału kulturowego dla 

that an inconsistency appears between the façade and 
internal functionality, which makes the building all the 
more interesting. Walking along the pavement, at fi rst 
sight, the building appears naturally to supplement and 
contribute to creating a street frontage that constitutes 
an integrated whole. The fl at façade surface becomes 
apparent only on closer inspection. The composition of 
architectural elements making up surrounding build-
ings is much more varied. Guides have been fi tted 
in the sections between fl oors, which enable smooth 
movement of the covers. Eccentric mandrels mounted 
on window shutters are withdrawn in relation to the 
fl at façade cover, which enables the horizontal steel 
battens to be hidden behind the panels. Thanks to 
this arrangement, the façade surface is homogenous 
and forms an aesthetic whole. Using solid elements 
for the double façade means that the energy balance 
is much more favourable than in the case of using 
transparent covers. The northern exposure of the front 
façade causes heat losses during the night from glass 
surfaces. Even partial closure of the window shutters 
in the building creates a heat buffer, which limits heat 
loss through radiation of the building to the night sky5. 
A similar idea of planning interior functions in a his-
torical building setting where there is an inconsistency 
between levels was applied by Edouard François in 
modernising the Paris hotel Fouquest Barriere in 20066.

3. CONCLUSIONS

Buildings located in city centres are unique. The 
unique conditions, the quality of surroundings and 
saturation of service functions in the immediate vicin-
ity mean that such locations are in much demand by 
both investors and potential users. The complex nature 
of technical solutions and the detailed and restrictive 
demands of projects are factors, which as a rule, de-
termine the high prices of modernised buildings and 
new build. The limited number of potential locations 
mean that investors seek to make their offer more at-
tractive by reaching for non-typical solutions, often 
developing prototypes, in order to stand out against the 
competition. On the other hand, regulators responsible 
for monitoring project work and for ensuring integrity 
and protection of cultural heritage must be fl exible in 
assessing project proposals. The activity and bold vision 
of architectural projects observed in recent years has 
contributed to the development of building technolo-
gies and also fuelled discussion on possible solutions, 
which can reconcile the two sides of the investment 
process. Efforts aimed at reconciling historical ration-
ale with contemporary minimalistic trends related 
to use of space are especially visible. The solutions 
being worked out indicate possible future directions 
of evolution of these type of buildings, which seek to 
open up internal spaces and provide access to light, 
while at the same time drawing attention to cultural 
values. Working out solutions, acceptable to both sides, 
through a series of small compromises is not without 
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Streszczenie
Nowe budynki powstające centrach miast wznoszone 

są w miejscach gdzie istnieją jeszcze wolne przestrzenie 
lub w miejscu obiektów wyburzanych. Wytyczne projek-
towe są zazwyczaj bardzo ścisłe i nakazują odwołanie się 
do kanonu kulturowego obecnego w postaci zastanych 
lub odtwarzanych form architektonicznych. Lokalizacje 
te są bardzo prestiżowe, a nakłady fi nansowe na realizację 
inwestycji są ogromne. Inwestorzy i projektanci poszu-
kują ciekawych rozwiązań, aby sprostać zapisom prawa 
miejscowego, a przy okazji realizować pod względem 
przestrzennym śmiałe wizje. W artykule przywołuje się 
realizacje współczesne, które w  innowacyjny sposób 
podchodzą do kształtowania formy budynków w histo-
rycznych rejonach miast europejskich.

Abstract
New buildings in city centres are constructed in 

free spaces that are still available or replace buildings 
that have been demolished. Design parameters are 
usually very strict and require reference to the cultural 
norms present in existing or restored architectural 
forms. The locations are very prestigious and the fi nan-
cial outlay is enormous. Investors and architects search 
for interesting solutions, which comply with local laws, 
while creating bold visions for managing space. The 
paper discusses contemporary projects, which involve 
innovative approaches for shaping the form of build-
ings in historical districts in European cities.

1 Strona pracowni MVRDV – https://www.mvrdv.nl/projects/
crystal-houses (15.01.2017).

2 J. Albus, S. Robanus, Glas in der Architektur – neue En-
twicklungen, „Detail – Bauen mit Glas” 1 nr 1+2/2015, 
s. 72.

3 M.M.S. Ahmed, A.K. Abdel-Rahman, A.H.A. Ali, M.Su-
zuki, Double Skin Facade: The State of Art. On Building Energy 
Effi ciency, „Journal of Clean Energy Technologies, vol. 4, 
No. 1 2016, s. 84–89.
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przyszłych pokoleń, ale również pozwala go chronić 
poprzez wprowadzenie podmiotów dbających o  stan 
zachowania posiadanej własności, przez co podnosi się 
jakość i stopień zaangażowania w historyzujące środowi-
sko przestrzenne. Dzięki tego typu wyzwaniom możliwy 
jest rozwój i innowacyjność w niektórych dziedzinach 
technologii budowlanych, ze względu na brak możli-
wości zastosowania typowych, dostępnych i  tańszych 
rozwiązań, które jednak nie współgrają z klasycznym 
wyglądem śródmieść historycznych. Bez lokalizowa-
nia współczesnych technicznie obiektów w otoczeniu 
historycznym nie byłby możliwy postęp w niektórych 
dziedzinach budownictwa.

impact both in relation to conserving cultural resources 
for future generations, and to introducing individuals 
concerned about conserving their property, which 
increases the quality and degree of engagement in ac-
tions for historical space conservation. Thanks to these 
challenges, development and innovation is possible in 
selected building technology fi elds. This results from 
the fact that typical, available and relatively cheap so-
lutions, which do not conform to classic aesthetics of 
historical city centres, simply cannot be used. Without 
locating contemporary buildings in historical contexts, 
developments in some building fi elds would simply 
not be possible.




